
         
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Пояснювальна записка
до дипломної роботи 

магістра з менеджменту
на тему:

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

                                                     Виконав: студент 6 курсу                         
групи ІД-17-1зм                                        
спеціальності 073– менеджмент             

      (освітньо-професійна програма «Управління 
 інноваційною діяльністю»)                      
Наріжний М.О.                                         
 Керівник Гришко Н.Є.                             
Рецензент Коноваленко О.Д.                   

          
  

.                     
                                                    

 

м. Кременчук 2018 року



ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................................6
Розділ 1 Теоретичні основи управління матеріальними запасами на 
підприємствах..............................................................................................9
1.1 Сутність матеріальних запасів підприємства........................................9
1.2 Управління матеріальними запасами підприємства...............................14
Розділ 2 Оцінка ефективності діяльності ТОВ НВП «Херсонський 
машинобудівний завод»...................................................................................22
2.1 Техніко-економічні показники діяльності підприємства .......................22
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства ..................................................30
2.3. Організація навчання працівників і службовців з питань охорони праці...32
Розділ 3 Розвиток механізму управління матеріальними запасами на ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод»................................................................43
3.1. Аналіз ефективності логістичного управління запасами на підприємстві
..................................................................................................................................43
3.2. Впровадження методики розрахунку оптимального розміру замовлення
на засадах логістики .............................................................................................52
Висновки ...........................................................................................................57
Список використаних джерел ...........................................................................63



РЕФЕРАТ

Дипломне дослідження присвячене вирішенню актуальної науково-
практичної проблеми щодо управління матеріальними запасами
на промисловому підприємстві. В роботі проведене теоретичне узагальнення
механізму управління матеріальними запасами на підприємствах; зроблена
оцінка ефективності діяльності  підприємства та на основі аналізу ефективності
логістичного управління запасами на підприємстві запропоновано 
впровадження методики розрахунку оптимального розміру замовлення на 
засадах логістики.

Ключові слова : матеріальні запаси, управління матеріальними
запасами, логістика, оптимальний розмір замовлення.

The degree study is devoted to solving the actual scientific and practical
problem of management of material stocks at an industrial enterprise. The
theoretical generalization of the mechanism of material inventory management at
enterprises is carried out; an estimation of efficiency of activity of the enterprise is
made and on the basis of analysis of efficiency of logistic management of stocks at
the enterprise the introduction of the method of calculation of optimum order sizeon 
the principles of logistics is offered.

Key words: material stocks, material inventory management, logistics,
optimum order size.

 




